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Geachte heer Van der Goot,

De gemeente Rotterdam staat aan de vooravond van een belangrijk investeringsbesluit over 
de voorgenomen verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Dit museum, deels 
rijksmonument, is aan het eind van zijn levensduur gekomen. Het uitvoeren van 
asbestsanering en achterstallig onderhoud aan het museumgebouw is onvermijdelijk 
geworden. Het voornemen is om hiervoor in 2019 de deuren van het gebouw te sluiten.
Ter voorbereiding op de investeringsbeslissing voor de ingrijpende renovatie vraagt het 
college u om advies.

Achtergrond adviesaanvraag
De noodzakelijke renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen biedt kansen om het 
gebouw aan te passen aan de museale eisen van deze tijd. In steden en landen om ons heen 
hebben diverse musea noodzakelijk onderhoud aangegrepen om -soms ingrijpende- 
aanpassingen te doen waardoor het gebouw, programma en collectie beter aansluiten bij de 
wensen en behoeften die horen bij de 21steeeuw. Vaak werd een nieuwe entree gecreëerd en 
werden zalen, beleving, restaurant en museumwinkel bij de eisen van de tijd gebracht.

De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen staan voor de keuze: kiezen 
voor een scenario waarbij het gebouw weer voldoet aan wet- en regelgeving of kiezen voor 
een scenario waarin het museumgebouw vernieuwt en publieksgerichter is; klaar voor de 
toekomst. Dit vraagt een extra investering bovenop de basisopgave. De ervaring leert dat een 
dergelijke investering ook meerwaarde oplevert voor de stad en het museum. Voor Museum 
Boijmans Van Beuningen en de stad Rotterdam biedt het kansen voor hogere 
bezoekersaantallen, een ruimer activiteitenaanbod, economische spin off, een bijdrage aan de 
positionering van het Museumpark (waarvan de toeristische potentie als hotspot door lABx 
recent is benadrukt) en bovenal een toekomstbestendig museum dat zijn concurrentiepositie 
(inter)nationaal verstevigt en zich optimaal verhoudt tot het Depot (opening ultimo 2020).
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Adviesaanvraag
De gemeente bereidt diverse studies en documenten voor die bijdragen aan de onderbouwing 
van de keuze voor de scenario’s. Vanuit uw taak om het college van burgemeester en 
wethouders te adviseren op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam, vragen wij u advies 
over de kansen van de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Concreet willen wij 
u vragen te adviseren over de kansen en mogelijkheden die de verbouwing biedt voor de 
presentatie van de collectie en daarmee de positie van het museum in stad en land. Uw advies 
zal een bijdrage leveren aan de vraag of er tegenover de extra investering, een meerwaarde is 
die deze extra investering rechtvaardigt.

In uw Cultuurplanadvies 2017-2020 schreef u over Museum Boijmans Van Beuningen:
‘Het museum is uniek in zijn soort en tilt het museale profiel van de stad naar een 
internationaal niveau. De collectie van het museum behoort tot de wereldtop’.

De vraag die wij aan u voorleggen is:
In het licht van trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang en 
de positie van het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toekomst, in 
relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario's? Wat zijn uw aanbevelingen 
om mee te nemen bij de verbouwing van het museumgebouw?

De planning is dat besluitvorming over de verbouwing van het Museum Boijmans Van 
Beuningen rond de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De onderbouwing van 
deze besluitvorming is opgebouwd uit een aantal elementen. Naast uw advies betreft het: een 
business case, een economische onderbouwing, een ambitiedocument, globale Programma’s 
van Eisen, kostenramingen en second opinion. Uw raad kan over deze documenten in 
conceptvorm beschikken zodra deze niet meer als intern zijn aangemerkt. Het moment waarop 
wij graag het advies van u ontvangen, zal binnen twee weken ambtelijk met u worden 
afgestemd.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

etaris De burgemeester,
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